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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 24.februārī              Nr. 3  

 

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā 

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 15 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola 

DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE-JEZUPENOKA, Edmunds PLŪMĪTE, 

Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, Jānis NEILANDS, Karina SPRŪDE, Edvīns 

ŠĒPERS, Normunds ZVIEDRIS. 

Sēdē piedalās: 

domes administrācijas darbinieki: Everita KĀPA, Vollijs KUKS, Karīna MIĶELSONE, 

Sarmīte MŪZE, Inga PĒRKONE, Andrejs PETSKOJS, Guntis PORIETIS, Pēteris SLUKA, 

Anete VAIVADE. 

citi dalībnieki: Centralizētās siltumapgādes attīstības darba grupas vadītājs Zigurds 

BLŪZMANIS, Ādažu vidusskolas direktore Dace DUMPE, PSIA „Ādažu Namsaimnieks” 

valdes loceklis Juris KRŪZE.  

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1) Informācija: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu. 

2. Informatīvs ziņojums par biedrības „Gaujas Partnerība” darbību. 

2) Iepriekš pieņemto domes tiesību aktu precizēšana: 

3. Par grozījumiem domes 2014.gada 28.oktobra lēmumā Nr.241 „Par ietves 

izmantošanu Gaujas ielā 11”. 

4. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos. 

5. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos. 

3) Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos 

noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem 

sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”” projektu. 

7. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā. 

4) Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

8. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Sūnas” lokālplānojuma nodošana publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

9. Par Centralizētās siltumapgādes attīstības darba grupas darbības rezultātiem. 

10. Par koku un ilggadīgo stādījumu uzskaiti un vērtēšanu. 
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11. Par koncepcijas apstiprināšanu jaunu daudzgadīgo apstādījumu ierīkošanai  Pirmajā 

ielā un Gaujas ielā 16. 

12. Par ielu tirdzniecību. 

13. Par nolikumu „Atbalsts konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli””. 

5) Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

14. Par dalību projektā „PROTI un DARI!”. 

15. Par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi pašvaldības ieguldījumiem novada 

industriālajām teritorijām piegulošai publiskai infrastruktūrai. 

16. Par noteikumu „Par dāvanām bērna piedzimšanas gadījumā” projektu. 

17. Zemes jautājumi. 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Baltezera nams”. 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „STONE DEVELOPMENT”. 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Lat Eko Food”. 

21. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 

22.februāra noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā” projektu. 

22. Par noteikumu „Ādažu novada pašvaldības aktīvu pārvaldība” projektu. 

23. Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi. 

24. Par grozījumiem Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā. 

25. Par atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu. 

26. Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu. 

27. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” projektu. 

28. Par tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes 

būvniecībai Ādažu novadā. 

29. Par vienotas izglītības sistēmas attīstības iespēju izvērtējumu. 

30. Par grozījumiem domes 2014.gada 25.novembra nolikumā Nr.16 „Par Ādažu 

novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām”. 

6) Citi jautājumi: 

31. Par skolēnu uzņemšanu 1.klasē 2015./2016.mācību gadā. 

32. Par grozījumu Ādažu novada domes 27.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.37 

„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei 

sakarā ar bērna piedzimšanu”. 

33. Par Ilzes Pētersones-Jezupenokas iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta 

pienākumu pildīšanas uz prombūtnes laiku. 

34. Par deputāta kandidāta apstiprināšanu. 

35. Par grozījumiem 2012.gada 28.augustā apstiprinātā Iepirkumu komisijas 

reglamentā. 

36. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

37. Par domes š.g. 24.marta sēdes pārcelšanu un 25.martu. 

7) Papildu jautājumi: 

38. Par nolikuma projektu „Ādažu novada bāriņtiesas nolikums”. 

39. Par Ādažu pašvaldības policijas piedalīšanos projektā „Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Ādažu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs”. 

40. Par saistošo noteikumu „Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu 

„Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma grafiskās daļu un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi” izdošanu. 
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1.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (G.Porietis) 

Domes lēmumu izpilde  

1. Izveidotas novada Attīstības programmas 5 darba grupas. 

2. Centralizētās siltumapgādes darba grupa ir iesniegusi savu ziņojumu. 

3. Interreg CentrālBaltijas programmas ietvaros ir noslēgts sadarbības līgums. 

4. Noslēgti 48 no 72 mazdārziņu nomas zemes līgumiem. 

Saimniecisko darbu izpilde  

1. Apstiprināts un deputātiem elektroniski nosūtīts Iepirkumu plāns. 

2. Izdoti rīkojumi par iepirkumu procedūrām darījumiem līdz 300 EUR un 1500-3999 EUR. 

3. Apstiprināts Galveno pasākumu plāns, publicēts pašvaldības mājaslapā. Precizēta Ādažu 

novada domes (turpmāk – dome) struktūra. 

4. Pašvaldības kapitālsabiedrību budžeti 2015.gadam ir izskatīti un saskaņoti, izņemot PSIA 

„Ādažu slimnīca”. Plānots, ka PSIA „Ādaži slimnīca” budžets tiks saskaņots nedēļas 

laikā. 

5. VAS „Latvijas valsts ceļi” ir iesniegts ar Valsts zemes dienestu saskaņots novada ceļu un 

ielu saraksts. 

6. Iegādāti 35 elektroapgaismes stabi Garkalnē no AS „Sadales tīkls”. 

7. No š.g. sākuma jau noslēgts 231 līgums. 

8. Pašvaldības mājaslapas izstrādes līgums ir lauzts, tiek gatavota atkārtota iepirkuma 

procedūra. 

Cita informācija 

1. ASV militāro spēku pārstāvju vizīte (domei tiek piedāvāta karavīru palīdzība, tai skaitā 

smagās tehnikas izmantošana vēlā pavasarī, novada teritorijas sakārtošanai). 

2. Ādažu centra vides arhitektūras un attīstības plenērs būs š.g. 27. un 28.martā. Deputāti ir 

aicināti piedalīties, paziņojot par savu dalību domes Būvvaldes vadītājai Dacei Medniecei. 

3. Domē ir saņemts Rīgas rajona tiesas š.g. 19.februāra lēmuma noraksts Nr.133013515 (reģ. 

Nr. ĀND/1-18/15/777-R) administratīvajā lietā, kas tika ierosināta, pamatojoties uz 

deputātes Karinas Sprūdes sūdzību par domes Administratīvās komisijas 2014.gada 

18.decembra lēmumu Nr.B68-21/37 attiecībā uz domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka 

nesaukšanu pie administratīvās atbildības. Tiesa atzina, ka sūdzība nav pamatota, tā ir 

noraidāma un lēmums nav pārsūdzams. Tiesa atzīst, ka domes Juridiskās un iepirkuma 

daļas vadītāja Everita Kāpa drīkstēja izskatīt deputātes Karinas Sprūdes iesniegumu, jo 

Everita Kāpa sniedza atzinumu kā kompetenta iestādes juriste, ko tiesa vērtē kā domes 

rūpīgu pieeju. 

E.PLŪMĪTE lūdz informēt par plenēra (turpmāk – plenērs) darba kārtību un pasākuma 

formātu. 

M.SPRINDŽUKS skaidro, ka plenēra laikā aicinātie arhitekti analizēs novada pieteikto 

problēmu un sniegs priekšlikumus un hipotēzes tās risināšanai, piedāvājot arī grafiskos 

risinājumus. Problēmas izpētes laikā arhitektiem būs nodrošināta iespēja iepazīties dabā 

(izbraukumi uz vietām) uz problemātiskajām vietām. Arhitektu sniegtie secinājumi, praktiski 

risinājumi un idejas tiks izmantotas novada attīstības stratēģijas aktualizēšanai, novada 

teritorijas plānojuma grozījumiem un teritorijas attīstības plānošanā. 

G.PORIETIS informē, ka Būvvaldes vadītāja aizsūtīs deputātiem elektronisko pasta vēstuli ar 

papildu informāciju par plenēru. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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2.§ 

Informatīvs ziņojums par biedrības „Gaujas Partnerība” darbību 

(I.Pērkone) 

Sniedz prezentāciju par biedrības „Gaujas Partnerība” darbību (pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par grozījumiem domes 2014.gada 28.oktobra lēmumā Nr.241 „Par ietves izmantošanu 

Gaujas ielā 11” 

 (G.Porietis) 

Sakarā ar tehnisku kļūdu Ādažu novada domes 2014.gada 28.oktobra lēmumā Nr.241 „Par 

ietves izmantošanu Gaujas ielā 11” ir sagatavots lēmuma projekts „Par grozījumiem 

2014.gada 28.oktobra lēmumā Nr.241 „Par ietves izmantošanu Gaujas ielā 11””. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.36 „Par grozījumiem 2014.gada 28.oktobra lēmumā Nr.241 „Par 

ietves izmantošanu Gaujas ielā 11”” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos 

(E.Kāpa) 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 

š.g. 10.februāra atzinumu Nr. 17.18.-1e/1160 (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/605-L) par domes š.g. 

27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.6/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 

24.05.2011. saistošajos noteikumos Nr.18 „Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu 

piešķiršanas kārtību”, ir nepieciešams precizēt izdošanas tiesisko pamatojumu. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.37 „Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos 

(N.Krasnova) 

Pamatojoties uz VARAM š.g. 13.februāra atzinumu Nr. 18-6/1280 (reģ. Nr. ĀND/1-

18/15/678-V) par domes š.g. 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2015 „Ādažu novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei” ir nepieciešams 

novērst tehniskas kļūdas un precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.38 „Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos 

noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem 

sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”” projektu 

(E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu „Grozījumi Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos noteikumos 

Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 
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Ādažu novadā”” projekts paredz izslēgt normas, kas attiecas uz politiski represētajām 

personām. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 

25.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

7.§ 

Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā 

(P.Pultraks) 

Informē par V.V., deklarēts (adrese), š.g. 27.janvāra iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/391-

V) ar lūgumu piešķirt pašvaldības dzīvokli. Lūgums pamatots ar to, ka ģimenē ir trīs cilvēki, 

no kuriem viens ir nepilngadīgs bērns. Vasarā beidzas dzīvokļa īres līgums un, tā kā saņem 

minimālo algu, nepietiek, ko maksāt par dzīvokļa īri. Lēmuma projekts tika atbalstīts Sociālās 

komitejas š.g. 3.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.39 „Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

8.§  

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Sūnas” lokālplānojuma nodošana publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

(A.Petskojs) 

Lēmuma „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma 

1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” projekts 

tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 10.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.40 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” 

lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

A.PETSKOJS lūdz izskatīt darba kārtības 40.jautājumu. 

Deputāti piekrīt izskatīt darba kārtības 40.jautājumu. 

40.§ 

Par saistošo noteikumu „Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu „Kalnatari” 

un „Dižatari” lokālplānojuma grafiskās daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” izdošanu 

(A.Petskojs) 

Ziņo par SIA „Damsijas” (adrese: Brīvības gatve 223, Rīga LV-1039) 2014.gada 3.decembra 

iesniegumu Nr.215/12/2011 (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5909-D) par Ādažu novada Ataru ciema 

nekustamajiem īpašumiem „Kalnatari” (kad.apz. 8044 009 0037) un „Dižatari” (kad.apz. 

8044 009 0060) lokālplānojuma apstiprināšanu. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts. 

Vērš uzmanību, ka publiskajā apspriešanā priekšlikumi vai iebildumi par lokālplānojuma 

galīgo redakciju netika saņemti. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.49 „Par saistošo noteikumu Nr.16/2015 „Ādažu novada Ataru 

ciema nekustamo īpašumu „Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma grafiskās daļu un 
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teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” un saistošos noteikumus 

Nr.16/2015 „Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu „Kalnatari” un 

„Dižatari” lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” un sagatavot tos parakstīšanai. 

9.§ 

Par Centralizētās siltumapgādes attīstības darba grupas darbības rezultātiem 

(Z.Blūzmanis) 

Centralizētās siltumapgādes attīstības darba grupas š.g. 14.janvāra ziņojums tika atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 10.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt Centralizētās siltumapgādes attīstības darba grupas š.g. 14.janvāra ziņojumu. 

10.§ 

Par koku un ilggadīgo stādījumu uzskaiti un vērtēšanu 

(I.Grīviņa) 

Noteikumi „Par koku uzskaiti un vērtēšanu” nosaka kārtību, kādā Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā tiek veikta pašvaldības īpašumā esošu koku uzskaite un novērtēšana 

bioloģisko aktīvu apzināšanai ārpus meža teritorijām.  

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt noteikumus Nr.2 „Par koku uzskaiti un vērtēšanu” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

11.§ 

Par koncepcijas apstiprināšanu jaunu daudzgadīgo apstādījumu ierīkošanai  Pirmajā 

ielā un Gaujas ielā 16 

(I.Grīviņa) 

Koncepcija par jaunu daudzgadīgo apstādījumu ierīkošanu  Pirmajā ielā un Gaujas ielā 16 tika 

atbalstīta Attīstības komitejas š.g. 10.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt koncepciju par jaunu daudzgadīgo apstādījumu ierīkošanu  Pirmajā ielā un 

Gaujas ielā 16. 

12.§ 

Par ielu tirdzniecību 

(E.Kāpa) 

Ziņo par SIA „UNUSS” (adrese: „Avoti - Ezerkrāces”, Ādažu novads) š.g. 6.februāra 

iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/560-U) ar lūgumu izsniegt atļauju tirdzniecībai no telts ar 

lietotajiem apģērbiem tirdzniecības laukumā Gaujas ielā 7, Ādažos. Atgādina, ka Attīstības 

komiteja š.g. 10.februārā sēdē pieņēma lēmumu izsniegt tirdzniecības atļauju uz vienu 

mēnesi. Vērš uzmanību, ka ir jāizlemj vai ļaut tirdzniecību ar lietotām precēm vai arī veikt 

grozījumus domes 2013.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Saistošie noteikumi par 

ielu tirdzniecību Ādažu novadā”, izslēdzot no realizējamo preču grupas rūpniecības preces. 

Pēc debatēm (M.SPRINDŽUSK, E.ŠĒPERS, E.KĀPA, A.KEIŠA, A.BRŪVERS, 

E.PLŪMĪTE, K.DĀVIDSONE, J.NEILANS, P.BALZĀNS) [domes sēdes audio ieraksta 

laiks 32.32 – 46.47] deputāti vienojas uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot 

grozījumus saistošajos noteikumos, nosakot tirdzniecības vietās  realizējamās preču grupas. 

Deputātiem iesniegt domes Juridiskajai un iepirkuma daļai priekšlikumus par tirdzniecības 

vietās  realizējamajām preču grupām. 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot grozījumus domes 

2013.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Saistošie noteikumi par ielu 

tirdzniecību Ādažu novadā”. 

2. Deputātiem iesniegt domes Juridiskajai un iepirkuma daļai priekšlikumus par 

tirdzniecības vietās  realizējamajām preču grupām. 

3. Virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē š.g. martā. 

13.§ 

Par nolikumu „Atbalsts konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”” 

(I.Pērkone) 

Nolikums „Atbalsts konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”” tika atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 10.februāra sēdē. Ierosina precizēt nolikuma 8.7.pakšpunktu, izsakot 

to šāda redakcijā: „Nereģistrētas iedzīvotāju grupas projekta vadītājs nodrošina, ka visi ar 

projektu saistītie izmaksas apliecinošie dokumenti (oriģināli) par Domes piešķirtā 

finansējuma izlietojumu tiek noformēti ar Projekta vadītāja rekvizītiem (Projekta vadītāja 

vārds, uzvārds, personas kods, ja iespējams, norādīt arī Projektam piešķirto numuru)”. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.1 „Atbalsts konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar 

dvēseli””, precizējot 8.7.apankšpunktu, un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par dalību projektā „PROTI un DARI!” 

(I.Pērkone) 

Lēmuma „Par dalību projektā „PROTI un DARI!”” projekts tika atbalstīts Finanšu komitejas 

š.g. 17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.41 „Par dalību projektā „PROTI un DARI!”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

15.§ 

Par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi pašvaldības ieguldījumiem novada 

industriālajām teritorijām piegulošai publiskai infrastruktūrai 

(K.Berķe) 

Lēmuma „Par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi pašvaldības ieguldījumiem novada 

industriālajām teritorijām piegulošai publiskai infrastruktūrai” projekts tika atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 10.februāra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.42 „Par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi pašvaldības 

ieguldījumiem novada industriālajām teritorijām piegulošai publiskai infrastruktūrai” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par noteikumu „Par dāvanām bērna piedzimšanas gadījumā” projektu 

 (N.Krasnova) 

Noteikumu „Par dāvanām bērna piedzimšanas gadījumā” projekts nosaka kārtību, kādā 

Dzimtsarakstu nodaļā tiek pasniegtas domes dāvanas jaundzimušā bērna vecākiem. 

Demonstrē divu veidu dāvanas – grāmatu un suvenīrdāvanu ar pašvaldības logo. 

 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt noteikumus Nr.3 „Par dāvanām bērna piedzimšanas gadījumā” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

17.§ 

Zemes jautājumi 

(V.Kuks) 

17.1. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā  

V.KUKS ziņo par SIA „The House of Jagannath”, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra 

komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003626897, ar juridisko adresi: Krišjāņa 

Barona ielā 56, Rīgā, valdes locekļa Bhasin Kamal Pishorilal š.g. 11.februāra iesniegumu 

(reģ. Nr. ĀND/1-18/15/643) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma „Liegas”, Ādaži,  

Ādažu nov., zemes 1,14 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Iesniegumā 

norādīts nekustamā īpašuma zemes turpmākās izmantošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūve. Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI 

nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,   

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka SIA „The House of Jagannath”, vienotais reģistrācijas numurs 

40003626897, iegūst īpašumā nekustamā īpašuma „Liegas”, Ādaži, Ādažu nov. 

(kadastra Nr.80440100053) zemesgabalu 1,14 ha platībā rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūvei. 

17.2. Par mazdārziņu zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu    

1. V.KUKS ziņo par M.V. š.g. 16.februāra iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/697-V) par 

mazdārziņa „Vinetas” dārza Nr.14 zemesgabala 0,02 ha platībā 10.06.2010. zemes nomas 

līguma Nr.2328 termiņa pagarināšanu. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 

6.1.apakšpunktu, 17. un 18.punktu un Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra saistošiem 

noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo 

vai piekrītošo zemesgabala nomas maksas noteikšanas kārtību”,  

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pagarināt līdz 2016.gada 31.decembrim nomas lietošanā piešķirto mazdārziņa zemes 

nomas  līgumu termiņu M.V., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.14 zemesgabala 

0,02 ha platībā 10.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2328. 

2. V.KUKS ziņo par V.K. š.g. 29.janvāra iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/429) par 

„Vinetas” mazdārziņa Nr.26A zemesgabala nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

Pamatojoties uz zemes ierīcības inženieres R.Petkuses 2014.gada 6. un 20.augusta 

apsekošanas aktiem par teritorijas nesakoptību, 2014.gada 18.decembra Grāmatvedības daļas 

informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādiem, 2010.gada 30.jūnija 

Zemes nomas līguma (Nr.2376)  5.1.2., 5.1.3., 5.1.7. un 5.1.9.punktu,  

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Atteikt pagarināt V.K., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.26A zemesgabala 

0,016 ha platībā 30.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2376. 

17.3. Par mazdārziņa zemes piešķiršanu nomā 

V.KUKS ziņo par R.B., dzīvojošas (adrese), š.g. 10.februāra iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-

18/15/616) par Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa Nr.10 zemesgabala piešķiršanu nomā 

personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1., 17. 18., 

punktiem,  
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atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim R.B. nekustamā īpašuma „Vinetas”, 

Kadaga, Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0090) daļu,  

mazdārziņa Nr.10 zemesgabalu  0,04 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošiem 

noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.1.punktu. 

4. Zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

18.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Baltezera nams” 

(A.Vaivade) 

Lēmuma „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” projekts tika atbalstīts Finanšu 

komitejas š.g. 17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.43 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „STONE DEVELOPMENT” 

 (A.Vaivade) 

Lēmuma „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” projekts tika atbalstīts Finanšu 

komitejas š.g. 17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.44 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Lat Eko Food” 

(N.Krasnova) 

Lēmuma „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” projekts tika atbalstīts Finanšu 

komitejas š.g. 17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra 

noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”” projektu 

(N.Krasnova) 

Saistošo noteikumu „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra 

noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”” projekts tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 

17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr.13/2015 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 

2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu 

piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

22.§ 

Par noteikumu „Ādažu novada pašvaldības aktīvu pārvaldība” projektu 

(A.Vaivade) 

Noteikumu „Ādažu novada pašvaldības aktīvu pārvaldība” projekts tika atbalstīts Finanšu 

komitejas š.g. 17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt noteikumus Nr.4 „Ādažu novada pašvaldības aktīvu pārvaldība” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

23.§ 

Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 

 (G.Porietis) 

Noteikumu „Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” projekts tika atbalstīts 

Finanšu komitejas š.g. 17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt noteikumus Nr.5 „Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

24.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā 

 (G.Porietis) 

Nolikumu „Grozījumi Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā” projekts tika atbalstīts 

Finanšu komitejas š.g. 17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.2 „Grozījumi Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu 

 (E.Kāpa) 

Lēmuma „Par atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu” projekts tika atbalstīts un 

komisijas locekļi ir apstiprināti Finanšu komitejas š.g. 17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS) balsīm „par”, 

„pret” – 1 (K.SPRŪDE), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.46 „Par atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu 

(E.Kāpa) 

Lēmuma „Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu” projekts tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 17.februāra sēdē. 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.33 „Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta 

apliecināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” projektu 

 (E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” grozījumu projekts paredz 

papildināt nolikumu ar amatu „Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists” un izslēgt amatu 

„Revidents”, saskaņā ar domes 2015.gada 27.janvāra lēmumu Nr.24 „Par izmaiņām domes 

struktūrvienību struktūrā un amatu sarakstā” un Nr.25 „Par izmaiņām domes amatu sarakstā”. 

Informē, ka saskaņā ar domes Kancelejas priekšlikumu, saistošo noteikumu projekts ir 

papildināts ar grozījumiem nolikuma 117.punktā. 

J.SVIRIDENKOVA informē, ka grozījumi nolikuma 117.punktā paredz saskaņot minēto 

punktu ar likuma „Par pašvaldībām” 37.pantu. 

K.SPRŪDE aicina ievērot līdzvērtīgu principu attiecībā pret domes opozīciju un pozīciju, 

deputātiem uzstājoties debatēs. Uzskata, ka deputāte K.Dāvidsone, uzstājoties debatēs par 

darba kārtības 12.jautājumu, neievēroja domes reglamentu. 

M.SPRINDŽUKS informē, ka domes darba reglaments ir atrunāts Ādažu novada domes 

2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”. Ja 

deputāti vēlas noteikt citu kārtību, uzstājoties debatēs, tad ir jāsagatavo un jāiesniedz attiecīgi 

priekšlikumi. 

E.KĀPA vērš uzmanību, ka no nolikuma 117.punkta tiks svītroti vārdi „Ja deputāts vēlas, lai 

viņa teiktais tiktu ieprotokolēts, viņam šis lūgums ir jāizsaka pirms uzstāšanās, vai runa, pirms 

tās nolasīšanas, rakstiski jāiesniedz sēdes protokolētājam. Deputāts nevar pieprasīt, lai tiktu 

ieprotokolēts citas personas teiktais.”. 

M.SPRINDŽUKS informē par VARAM 2014.gada 16.septembra elektronisko atbildes 

vēstuli. Citāts: „Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka Saeima nepārprotami ar 2013.gada 

31.janvāra likumu „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”” ir izslēgusi 37.panta trešās daļas 

pirmo teikumu, kurš paredzēja, ka ikviens domes deputāts var pieprasīt, lai viņa izteiktais 

viedoklis tiktu ierakstīts protokolā. Līdz ar to likumā vairs nav noteiktas deputāta tiesības 

pieprasīt obligātu viņa viedokļa atspoguļošanu protokolā”. 

Atklāti balsojot, ar 13 (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS) balsīm „par”, 

„pret” – 2 (A.KEIŠA, K.SPRŪDE), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.14/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 2013. 

gada 23. jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

28.§ 

Par tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes 

būvniecībai Ādažu novadā 

(I.Pērkone) 

Lēmuma „Par tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes 

būvniecībai Ādažu novadā” projekts tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.47 „Par tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunas 

izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par vienotas izglītības sistēmas attīstības iespēju izvērtējumu 

(I.Pērkone) 

Lēmuma „Par vienotas izglītības sistēmas attīstības iespēju izvērtējumu” projekts tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS) balsīm „par”, „pret” – 2 

(K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.48 „Par vienotas izglītības sistēmas attīstības iespēju 

izvērtējumu” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumiem domes 2014.gada 25.novembra nolikumā Nr.16 „Par Ādažu novada 

iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām” 

(P.Sluka) 

Nolikuma „Grozījumi nolikumā „Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un 

naudas balvām”” projekts atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 17.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.3 „Grozījumi nolikumā „Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta 

finansiālo atbalstu un naudas balvām”” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par skolēnu uzņemšanu 1.klasē 2015./2016.mācību gadā 

(D.Dumpe) 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 „Higiēnas 

prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības 

iestādēm” 24.punktu, kā arī uz datiem par Ādažu novada pašvaldībā deklarēto bērnu skaitu, 6-

gadīgo audzēkņu skaitu Ādažu novada pirmskolas izglītības iestādēs un ņemot vērā 

vidusskolas kapacitāti, tika sagatavots lēmuma „Par skolēnu uzņemšanu Ādažu vidusskolas 

1.klasē 2015./2016. mācību gadā” projekts. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.34 „Par skolēnu uzņemšanu Ādažu vidusskolas 1.klasē 

2015./2016. mācību gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 27.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.37 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu” 

 (E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu „Grozījums Ādažu novada domes 27.12.2011. saistošajos noteikumos 

Nr.37 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei 

sakarā ar bērna piedzimšanu”” projekts paredz svītrot deklarēšanās ilgumu vecākiem, lai 

saņemtu vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Ir ņemts vērā Valsts kontroles 

ziņojums par vienlīdzīgo tiesību nodrošināšanu iedzīvotājiem saņemt vienreizēju pabalstu 

sakarā ar bērna piedzimšanu. Vērš uzmanību, ka saistošo noteikumu projekts būtisku 

finansiālu ietekmi uz budžetu neradīs. 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.15/2015 „Grozījums Ādažu novada domes 

27.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.37 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada 

pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

33.§ 

Par Ilzes Pētersones-Jezupenokas iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta pienākumu 

pildīšanas uz prombūtnes laiku 

 (M.Sprindžuks) 

Informē, ka ir š.g. 12.februārī ir saņemts deputātes Ilzes Pētersones-Jezupenokas iesniegums 

(reģ. Nr. ĀND/1-18/15/665-P) par atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas uz viņas 

prombūtnes laiku. Pateicas deputātei par darbu novada labā. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

34.§ 

Par deputāta kandidāta apstiprināšanu 

 (M.Sprindžuks) 

Informē, ka sakarā ar deputātes Ilzes Pētersones-Jezupenokas deputāta mandāta nolikšanu, 

š.g. 13.februārī domes Vēlēšanu komisijai  tika nosūtīta vēstule (reģ. Nr. ĀND/1-12-1/15/152) 

„Par deputātu kandidātu” ar lūgumu izskatīt jautājumu par nākamā kandidāta stāšanos amatā. 

Š.g. 16.februārī tika saņemta Vēlēšanu komisijas vēstule (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/686-S) „Par 

deputātu kandidātu” ar atbildi, ka, nākamais kandidāts ir Edgars Verners. Š.g. 17.februārī 

dome nosūtīja vēstuli (reģ. Nr. ĀND/1-12-1/15/161) „Par deputāta pilnvarām” Edgaram 

Verneram ar uzaicinājumu kļūt par domes deputātu. Š.g. 19.februārī tika saņemta Edgara 

Vernera atbilde (Reģ. Nr. ĀND/1-18/15/752-V) ar piekrišanu kļūt par domes deputātu uz 

Ilzes Pētersones-Jezupenokas prombūtnes laiku. 

M.SPRINDŽUKS informē, ka pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 10.punktu un 55.pantu, lai deputāts Edgars Verners varētu pilnvērtīgi piedalīties domes 

darbā, deputātiem ir jābalso par Edgara Vernera ievēlēšanu domes pastāvīgajās komitejās. 

Informē, ka deputāts izteica vēlēšanos strādāt Finanšu komitejā un Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejā. 

E.KĀPA skaidro, ka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, deputāts izvēlas komiteju atbilstoši 

interesēm un vēlmēm. Vērš uzmanību, ka darbam Sociālajā komitejā var pieteikties ikviens 

no deputātiem. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt deputātu Edgaru Verneru par Finanšu komitejas un Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas locekli, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 10.punktu un 55.pantu. 

35.§ 

Par grozījumiem 2012.gada 28.augustā apstiprinātā Iepirkumu komisijas reglamentā 

 (E.Kāpa) 

Finanšu komitejas š.g. 17.februāra sēdē tika atbalstīta mazo iepirkumu vienkāršotā kārtība 

iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 300 līdz 1499 EUR un no 1500 līdz 3999 EUR. Atbilstoši 

komitejā pieņemtajam lēmumam, ir sagatavoti grozījumi 2012.gada 28.augustā apstiprinātā 

Iepirkumu komisijas reglamentā. 
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Atklāti balsojot, ar 10 (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS) balsīm „par”, „pret” – 5 (A.KEIŠA, K.SPRŪDE, 

E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt reglamentu Nr.4 „Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2012.gada 

28.augusta iepirkumu komisijas reglamentā” un sagatavot to parakstīšanai. 

36.§ 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 (M.Sprindžuks) 

Lūdz piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 9 kalendārās dienas no š.g. 16. līdz 

24.martam, pamatojoties uz domes 2014.gada 22.aprīļa nolikuma Nr.9 „Ādažu novada 

pašvaldības darba samaksas nolikums” 3.7. un 3.8.apakšpunktu. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piešķirt domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu – 9 kalendārās dienas no š.g. 16. līdz 24.martam un izmaksāt 

atvaļinājuma pabalstu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 

domes 2014.gada 22.aprīļa nolikuma Nr.9 „Ādažu novada pašvaldības darba samaksas 

nolikums” 3.7. un 3.8.apakšpunktu un domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka š.g. 

19.februāra iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/768-S). 

37.§ 

Par domes š.g. 24.marta sēdes pārcelšanu un 25.martu 

 (M.Sprindžuks) 

Saskaņā ar domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka atvaļinājumu, piedāvā pārcelt domes sēdi 

no š.g. 24. uz 25.martu. 

Debatēs (A.KEIŠA, K.SPRŪDE, P.BALZĀNS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.21.29 – 

1.22.05] deputāti: 

1. neatbalsta domes sēdes pārcelšanu no š.g. 24. uz 25.martu, pamatojot ar to, ka domes 

priekšsēdētājam ir 2 (divi) vietnieki, kuri priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda viņa 

pienākumus; 

2. atbalsta domes sēdes pārcelšanu no š.g. 24. uz 25.martu. 

Atklāti balsojot, ar 12 (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS) balsīm „par”, „pret” – 3 

(A.KEIŠA, K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pārcelt domes sēdi no š.g. 24. uz 25.martu. 

38.§ 

Par nolikuma projektu „Ādažu novada bāriņtiesas nolikums” 

 (J.Krasikovs) 

Nolikuma „Ādažu novada bāriņtiesas nolikums” projekts nosaka Ādažu novada bāriņtiesas 

uzdevumus, tiesības, organizatorisko struktūru, darbību, apmeklētāju pieņemšanas laiku, kā 

arī kārtību, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.5 „Ādažu novada bāriņtiesas nolikums” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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39.§ 

Par Ādažu pašvaldības policijas piedalīšanos projektā „Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Ādažu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs” 

 (O.Feldmanis) 

Informē par Ādažu pašvaldības policijas (turpmāk – ĀPP) piedalīšanos projektā „Zivju 

resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs”, ar mērķi 

pilnveidot ĀPP materiāltehnisko nodrošinājumu, samazināt maluzvejniecību un aizsargāt 

zivju resursus Ādažu novada ūdenstilpēs. Maksimāli pieejamais projekta finansējums ir 10000 

EUR, savukārt ĀPP plānotās kopējās izmaksas projekta īstenošanai ir 8000 EUR. Projektu 

plānots realizēt, piesaistot Zivju fonda līdzekļus pasākuma „Pašvaldību un valsts vides 

dienesta pilnvaroto  personu iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību 

nodrošināšanai par 2014.gadu” ietvaros. [Piezīme: projektu plānots realizēt par fonda 

līdzekļiem 100% apmērā.] 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Atbalstīt Ādažu pašvaldības policijas piedalīšanos projektā „Zivju resursu 

aizsardzības pasākumi Ādažu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs”. 

Sēde slēgta 2015.gada 24.februārī, plkst. 15.30.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


